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"Crossover är en berättelse som sannerligen dribblar och flyger högt på flera plan. En slam dunk i boknätet
helt enkelt!" Per Berg, BTJ
Det finns ingen träning
inför begravningar. Ingen övning
som kan förbereda dig. Ingen uppvärmning.
Det finns ingen sista chans, och
vi bär alla den grymma midnattsuniformen,
stjärnlös och ovänlig.
Jag är oförberedd
när döden kommer.

Det här är en match
jag inte kan spela.
Det finns inga regler,
ingen domare.
Ingen kan vinna.

Josh Bell är 12 år. Han och hans tvillingbror Jordan äger på basketplanen. Pappan är en före detta
basketspelare med vacklande hälsa. Det blir ett år som kommer att forma brödernas liv och relation på och
utanför planen.
Men Josh har ord och galna beats. På fri vers och i ett ursinnigt tempo berättar Josh sin familjs historia.
En historia om brödraskap och kärlek men också om sorg och förlust.

Kwame Alexander har skrivit 21 böcker. Crossover är flerfaldigt prisbelönad och har bland annat fått
Newbery- medaljen (2015). Alexander tror på poesins kraft att förändra världen och han använder den för att
inspirera unga människor.
Jason Timbuktu Diakité är hiphop-artisten och författaren som också tror på ordens kraft att förändra världen.
Han har gjort den fina översättningen.

"Gripande om broderskap och sport, servad med livsvisdom i baskettermer./.../ Språket är rappt och poetiskt.
/.../ Crossover är en berättelse som sannerligen dribblar och flyger högt på flera plan. En slam dunk i boknätet
helt enkelt!" Per Berg, BTJ

"Fullödiga karaktärer och relationer. Ett känslomässigt slag i magen." Kirkus Reviews
"Alexander har skapat en berättelse som vibrerar av energi och hetta och som ber om att få bli läst högt. En
slam dunk fullträff." School Library Journal
Crossover är en berättelse som sannerligen dribblar och flyger högt på flera plan. En slam dunk i boknätet helt
enkelt!" Per Berg, BTJ
Konseptet til Südøst er Asian Crossover; dette betyr at man krysser asiatisk mat og kultur med andre kulturer
for å danne noen nytt og spennende.
Mazda CX-3 er en sporty liten crossover som kombinerer innovativt design, sikkerhet, teknologi og AWD.
Liten SUV med gode kjøreegenskaper. Les mer om CX-3. Alois Ruf har drevet med Porsche-baserte ting i en
menneskealder. Nå skulle han feire 30-årsdagen for YellowBird, og hadde i den anledning innkalt Simon.
Super Mario er tilbake, og denne gangen har han invitert med fem andre spillkarakterer. Takk til StormDuck
for tipset! Pad Thai Vegan (Litt sterk) (P, S) 135. Stekte risnudler, tofu, rødløk, kinesisk gressløk, bønnespirer
og tamarind saus. Pad Thai (Litt sterk) (SK, E, P, S) 145 Crossover 2.0 GTX er en helt spesiell sko og du har

neppe sett noe lignenede tidligere. Den er rett og slett en perfekt krysning mellom en langrennstøvel og en
løpesko. VIL FORNYE TOYOTA: Med sin debut i det kompakte crossover-segmentet kommer Toyota til å
bli lagt merke til. Kjent og effektiv teknologi har fått en. Oppdag Opel ADAM ROCKS. Terrengbildesign med
en luftig følelse.
ADAM ROCKS – den urbane mini-crossover-bilen fra Opel Norge. Fiat 500X SUV kan skryte av allsidige
kjøreegenskaper og dynamisk funksjonalitet sammen med ikonisk italiensk design. Få brosjyren og bestill en
prøvekjøring "Oppdag våre stilig utvalg av sporty og ukonvensjonelle biler , be om en prøvetur og opplev den
dynamiske kjøreegenskapene våre biler er kjent for.

